
 סמסטר א'-  1קבוצה  -' אשנה 
 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8-9 

מיומנויות משפט     
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.11
 250.1095.א.13
 250.1095.א.15

 

9-10 

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

מיומנויות משפט    
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.11
 250.1095.א.13
 250.1095.א.15

 

10-11 

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

  
 משפט ציבורי א'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 
 משפט ציבורי א'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 
 **משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

 

11-12 

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

  
 י א'משפט ציבור

 פרופ' א' רייכמן
 250.1030.א.01
 

 
 משפט ציבורי א'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 
 משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

 

12-13 

 
 מבוא למשפט עברי

 פרופ' י' קפלן
 250.1055.א.01

  

 חלון פקולטטי

סדנה לכתיבה  
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1023.א.01

 
)לסטודנטים שאינם )

-ית שפת אםדוברי עבר
 (פעם בשבועיים

 

13-14 

 
 מבוא למשפט עברי

 פרופ' י' קפלן
 250.1055.א.01

  

 חלון פקולטטי

סדנה לכתיבה  
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1023.א.01

 
)לסטודנטים שאינם 

-דוברי עברית שפת אם
 (פעם בשבועיים

 

14-15 

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 250.1020.א.11
 פרופ' נ' רימלט

  
 ולדות הרעיון המדינית

 זלצברגר -פרופ' פ' עוז 
 100.1045.א.01

 

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

  

 
15-16 

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 250.1020.א.11
 פרופ' נ' רימלט

  
 תולדות הרעיון המדיני

 זלצברגר -פרופ' פ' עוז 
 100.1045.א.01

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

  

 
16-17 

 

 חלון פקולטטי

מקורות המשפט   
 הישראלי 

 250.1020.א.13
 ד"ר י' שרשבסקי

 
 משפט פלילי 

 ד"ר ג' רוטשילד
 250.1040.א.01

  

 
17-18 

 

 חלון פקולטטי

מקורות המשפט   
 הישראלי 

 250.1020.א.13
 ד"ר י' שרשבסקי

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 פרופ' ע' זלצברגר
 250.1020.א.15

  

18-19 

 

 חלון פקולטטי

 

מקורות המשפט    
 הישראלי 

 250.1020.א.11
 פרופ' ע' זלצברגר

 250.1020.א.15

  

 
19-20 

 
 

 חלון פקולטטי

 
 

     

 המוצעות וכן לקבוצת חונכות בהתאמה כמפורט בידיעון. 3-יש להירשם לקבוצה אחת במקורות מתוך ה ,*הערה: שימו לב

 ורי השלמה במשפט ציבורי יתקיימו במועד הזה. מומלץ לא לקבוע שיעורים אחרים בזמן הזה.** שיעורי תגבור ו/או שיע

 
 
 
 



 סמסטר ב' - 1קבוצה  - א'שנה 
 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8-9 

   
 תורת המשפט

 ד"ר א' מן
 250.1010.ב.01

  
 תורת המשפט

 ד"ר א' מן
 250.1010.ב.01

 
 
 

9-10 

   
 פטתורת המש
 ד"ר א' מן

 250.1010.ב.01

 
 שיטות משפט זרות

 ע' אהרונסוןד"ר 
 250.1018.ב.01

 
 תורת המשפט

 ד"ר א' מן
 250.1010.ב.01

 
 

10-11 
 

 
מבוא לניתוח כלכלי 

 של המשפט
 אילן-ד"ר ה' נבו

 250.1093.ב.01

  
 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 
 שיטות משפט זרות

 ןע' אהרונסוד"ר 
 250.1018.ב.01

 
 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 

11-12 

 
מבוא לניתוח כלכלי 

 של המשפט
 אילן-ד"ר ה' נבו

 250.1093.ב.01

  
 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 
 שיטות משפט זרות

 ע' אהרונסוןד"ר 
 250.1018.ב.01

 
 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 

12-13 

 
 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.01

  

 חלון פקולטטי

 
 

סדנה לכתיבה 
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1024.ב.01

)לסטודנטים שאינם 
-דוברי עברית שפת אם

 (פעם בשבועיים

 
 

13-14 

 
 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.01

  

 חלון פקולטטי

סדנה לכתיבה  
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1024.ב.01

)לסטודנטים שאינם 
-דוברי עברית שפת אם

 (פעם בשבועיים

 
 

14-15 

 
 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.01

   
 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.01

  

 
15-16 

    
 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.01

 
 

 

 
16-17 

 

 חלון פקולטטי
 

   
 ם דיני חוזי

 ד"ר י' אדר
 250.1050.ב.01

  

 
17-18 

 

 חלון פקולטטי
 
 

   
 *משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

  

18-19 

 

 חלון פקולטטי

 

   
 *משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

  

19-20 

 

 חלון פקולטטי
 
 

     

 

 ויתקיים פרונטלי יהיה הראשון השיעור כאשר מקוון באופן השנה יילמד 250.1016 באנגלית והשוואתי משפטי למחקר כלים הקורס

 :הבאים במועדים

 12-14 בשעות 3 קבוצה - 28.02.23

 16-18 בשעות 1 קבוצה - 05.03.23

 .הפקולטה של המודעות בלוח תפורסם כך על הודעה. הסמסטר סוף לקראת יתקיים נוסף פרונטלי שיעור
 

 ה. מומלץ לא לקבוע שיעורים אחרים בזמן הזה.* שיעורי תגבור ו/או שיעורי השלמה במשפט ציבורי יתקיימו במועד הז



 
 סמסטר א' - 2קבוצה  - א'שנה 

 
 ו' יום יום ה' יום ד' יום ג' ב' יום יום א' 

8-9 

 
 

מיומנויות משפט  
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.21
 250.1095.א.23
 250.1095.א.24

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 250.1020.א.21
 ש' מורד"ר 

מיומנויות משפט 
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.15

 

9-10 

מיומנויות משפט   
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.21
 250.1095.א.23
 250.1095.א.24

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 250.1020.א.21
 ש' מורד"ר 

מיומנויות משפט 
 חונכות -ומידע 

 250.1095.א.15

 

10-11 
 משפט פלילי 

 פרופ' נ' רימלט
 250.1040..א02

 משפט ציבורי א' 
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 משפט ציבורי א'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 
 **משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

 
 
 

11-12 

 משפט פלילי 
 פרופ' נ' רימלט

 250.1040.א.02

 משפט ציבורי א' 
 פרופ' א' רייכמן

 250.1030.א.01

 משפט ציבורי א'
 מןפרופ' א' רייכ

 250.1030.א.01

 
 משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור
 

 

12-13 

 
 משפט פלילי 

 פרופ' נ' רימלט
 250.1040.א.02

  

 חלון פקולטטי

 סדנה לכתיבה משפטית 
 גב' גלית לובצקי

 250.1023.א.01
)לסטודנטים שאינם דוברי 

פעם -עברית שפת אם
 (בשבועיים

 

13-14 

   

 חלון פקולטטי

 סדנה לכתיבה משפטית 
 ב' גלית לובצקיג

 250.1023.א.01
)לסטודנטים שאינם דוברי 

פעם -עברית שפת אם
 (בשבועיים

 

14-15 

 מבוא למשפט עברי
 פרופ' י' קפלן

 250.1055.א.02
 

 תולדות הרעיון המדיני 
 זלצברגר -פרופ' פ' עוז 

 100.1045.א.01

 משפט פלילי 
 פרופ' נ' רימלט

 250.1040.א.02

  

15-16 

 מבוא למשפט עברי
 פרופ' י' קפלן

 250.1055.א.02

 תולדות הרעיון המדיני 
 זלצברגר -פרופ' פ' עוז 

 100.1045.א.01

 משפט פלילי 
 פרופ' נ' רימלט

 250.1040.א.02

  

16-17 

 חלון פקולטטי

 

 

מקורות המשפט   
 הישראלי 

 250.1020.א.23
 ד"ר א' סבן

 משפט פלילי 
 פרופ' נ' רימלט

 250.1040.א.02

  

17-18 

 פקולטטי חלון
 
 
 

מקורות המשפט   
 הישראלי 

 250.1020.א.23
 ד"ר א' סבן

******************** 
מקורות המשפט  

 הישראלי 
 250.1020.א.24

 פרופ' ג' ברזילי
 לתלמידי מכללות

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 פרופ' ע' זלצברגר
 250.1020.א.15

  

18-19 

מקורות המשפט    חלון פקולטטי
 הישראלי 

 250.1020.א.24
 פרופ' ג' ברזילי

 לתלמידי מכללות

מקורות המשפט  
 הישראלי 

 פרופ' ע' זלצברגר
 250.1020.א.15

  

19-20 
 חלון פקולטטי

 
 

     

 מוצעות וכן לקבוצת חונכות בהתאמה.ה 3-יש להירשם לקבוצה אחת במקורות מתוך ה ,*הערה: שימו לב

 י יתקיימו במועד הזה. מומלץ לא לקבוע שיעורים אחרים בזמן הזה.* שיעורי תגבור ו/או שיעורי השלמה במשפט ציבור*

 
 



 
 

 סמסטר ב' - 2קבוצה  - א'נה ש
 
 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8-9 

מבוא לניתוח   
כלכלי של 

 המשפט
 אילן-ד"ר ה' נבו

 250.1093.ב.02

   

9-10 

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

תוח מבוא לני 
כלכלי של 

 המשפט
 אילן-ד"ר ה' נבו

 250.1093.ב.02

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

  
 

10-11 
 

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

 משפט ציבורי ב' 
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 

11-12 

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

 משפט ציבורי ב' 
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 דיני חוזים 
 ד"ר י' אדר

 250.1050.ב.02

 משפט ציבורי ב'
 פרופ' א' רייכמן

 250.1031..ב01

 

 
12-13 

 
 

 
 תורת המשפט

ד"ר ת' הראל בן 
 שחר

 250.1010.ב.02

  

 חלון פקולטטי

לכתיבה סדנה  
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1024.ב.01

)לסטודנטים שאינם 
דוברי עברית שפת 

 (פעם בשבועיים-אם

 
 

 
13-14 

 
 

 
 תורת המשפט

ד"ר ת' הראל בן 
 שחר

 250.1010.ב.02

  

 חלון פקולטטי

סדנה לכתיבה  
 משפטית

 גב' גלית לובצקי
 250.1024.ב.01

)לסטודנטים שאינם 
דוברי עברית שפת 

 (בשבועייםפעם -אם

 
 

14-15 

 תורת המשפט  
ד"ר ת' הראל בן 

 שחר
 250.1010.ב.02

 שיטות משפט זרות
 ע' אהרונסוןד"ר 

 250.1018.ב.02

  

15-16 

 תורת המשפט  
ד"ר ת' הראל בן 

 שחר
 250.1010.ב.02

 שיטות משפט זרות
 ע' אהרונסוןד"ר 

 250.1018.ב.02

  

16-17 
 שיטות משפט זרות   חלון פקולטטי

 ע' אהרונסוןד"ר 
 250.1018.ב.02

  

17-18 

 

 חלון פקולטטי
 
 

   
 **משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור

  

18-19 

 

 חלון פקולטטי

 

   
 משפט ציבורי א'

 השלמה/תגבור
 

  

19-20 

 

 חלון פקולטטי
 
 

     

 

 ויתקיים פרונטלי יהיה אשוןהר השיעור כאשר מקוון באופן השנה יילמד 250.1016 באנגלית והשוואתי משפטי למחקר כלים הקורס

 :הבאים במועדים

 12-14 בשעות 3 קבוצה - 28.02.23

 18-20 בשעות 2 קבוצה - 05.03.23

 .הפקולטה של המודעות בלוח תפורסם כך על הודעה. הסמסטר סוף לקראת יתקיים נוסף פרונטלי שיעור

 מומלץ לא לקבוע שיעורים אחרים בזמן הזה.שיעורי תגבור ו/או שיעורי השלמה במשפט ציבורי יתקיימו במועד הזה.  *

 


